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Beste mensen,
We beginnen deze nieuwsbrief met een bericht van Sienke Wolters.
Bericht vanuit de kerkenraad
Donderdag 27 augustus heeft het moderamen het gebruiksplan voor de Eshof geëvalueerd. We informeren u
graag over de uitkomsten van deze evaluatie.
Het gebruiksplan
Het gebruiksplan beschrijft hoe we onze activiteiten inrichten in onze gebouwen in verband met de maatregelen
vanwege de coronacrisis. Vanaf 5 juli hebben we met elkaar ervaren hoe het in de praktijk werkt. De basis voor
het gebruiksplan was: binnen de richtlijnen op een gastvrije manier samen ons geloof beleven en elkaar
ontmoeten. We kiezen voor de kwaliteit van het samenkomen (de beleving van samen vieren en ontmoeten) in
plaats van de kwantiteit (zoveel mogelijk mensen tegelijk).
Het werkt goed
We hebben alle punten nagelopen en geconcludeerd dat het goed werkt. We zien ook dat de mensen die elke
week de nieuwsbrief en beeld en geluid verzorgen de afgelopen tijd veel hebben uitgevonden en geïmproviseerd.
Op de bezinningsdag van de kerkenraad op 12 september gaan we nadenken over wat deze ontwikkelingen
betekenen voor de langere termijn. Nu hier eerst een woord van dank voor Nel Stoffelsen, Thijmen en Coralien
Toom en Lieske Duim die al weken en inmiddels maandenlang ons voorzien van nieuwsbrieven en beeld en geluid
en inmiddels ook uitnodigingen en online getekende kaarten.
Twee aanpassingen
We hebben 2 wijzigingen aangebracht in het gebruiksplan. De eerste wijziging gaat over het aantal
‘kerkgangers’ dat aanwezig kan zijn. Vanaf nu tellen kinderen onder de 12 jaar, die vooraan in de kerk, naast
elkaar op een bank zitten, niet mee in de maximaal 30 ‘kerkgangers’ die aanwezig kunnen zijn. Omdat kinderen
onder de 12 jaar geen afstand van elkaar hoeven te houden, kunnen zij makkelijk samen vooraan zitten. Ze
nemen dan minder ruimte in, zodat er nog ruim voldoende ruimte over is voor 30 kerkgangers ouder dan 12 jaar
op 1,5 meter afstand van elkaar.
De andere aanpassing is dat we toch bij de uitgangen een schaal neerzetten voor de collecte. We vinden het nog
steeds heel fijn als u geld overmaakt via de bank, ook als u de kerkdienst bijwoont. Voor de mensen die in de
kerkdienst zijn en toch liever daar hun bijdrage willen geven komt er bij elke uitgang 1 schaal voor beide collecte
doelen. De opbrengst wordt gelijk verdeeld over de twee doelen.
Sienke Wolters
Voorzitter kerkenraad

1

Uitgebreide informatie over hoe de diensten op dit moment worden vormgegeven kunt u nog eens nalezen in
Nieuwsbrief nr. 17 van 26 juni.
Wil je graag een kerkdienst bijwonen? Geef het door aan Ellie Boot of mail naar
lieskeduim@kpnmail.nl tel/app: 06-44296945.
Wil je graag een keer zingen? Geef dat door aan Coralien Toom.
t.toom@kpnmail.nl tel/app: 06-41310163.
In deze Nieuwsbrief verder nog wat korte berichten uit onze gemeente en als aparte bijlage de liturgie voor
zondag 30 augustus en de rouwkaart van Rijk van Dusschoten.
30 augustus –elfde zondag van de zomer
Als aparte bijlage vindt u de liturgie voor de dienst op zondag 30 augustus. De dienst is te volgen op 3 manieren.
U hoeft alleen te klikken op de onderstreepte link van uw keuze.
1) via kerkdienstgemist.nl of
2) via de Facebook-pagina van de Eshof of
3) via het YouTubekanaal de Eshof. Alleen achteraf terug te kijken (dus niet live).
Mocht het u niet lukken om bijvoorbeeld via Facebook de dienst in beeld en geluid te volgen, dan mag u bellen
naar Lieske Duim, tel. 06 44296945.
Voor een slimme manier om toch via Facebook te kijken zonder een account aan te maken, zie Nieuwsbrief nr.
12 van 22 mei.
Overlijden Rijk van Dusschoten
Op 21 augustus overleed Rijk van Dusschoten. Hij was 69 jaar oud. Op 26 augustus is hij in kleine kring
begraven. We zullen hem in de dienst van a.s. zondag gedenken.
Voorbeden
We nodigen u uit om gebedsintenties voor zondag door te geven aan Ellie. Deze worden meegenomen in de
voorbeden. Graag via de mail naar ellie.boot@hccnet.nl
Kinderdienst: Levensboom
Tijdens de kinderdienst zal het deze zondag gaan over de Levensboom. Op de startzondag op 20 september
staat de boom in de Eshof. Voor ieder kind van 0 t/m 11 jaar komt er een blaadje of appel in de boom te
hangen.
Maar hoeveel kinderen zijn er eigenlijk in de Eshof? Om dat te laten zien, zullen we een slinger maken van
blaadjes en appels. We hopen dat we alvast heel veel namen op die blaadjes weten te zetten! En zo een mooie
volle slinger kunnen laten zien.
Collectes
De eerste collecte is voor Kerk in Actie/ZWO/Hulp aan vluchtelingen in Jemen en de tweede voor Onderhoud
van het gebouw. Bijdragen van de kinderen zijn bestemd voor hulp aan vluchtelingen. Zo wordt het project
gesteund van ‘Time4You’ van VluchtelingenWerk Nederland. Kinderen in azc’s doen mee aan bijeenkomsten
waarin ze voorlichting krijgen en waar ze over allerlei onderwerpen van gedachten kunnen wisselen. Ze
verdienen aandacht om niet te blijven hangen in de ‘overleefstand’, maar hoop krijgen om vooruit te kijken.

Bij de eerste collecte: ZWO/Hulp aan vluchtelingen in Jemen.
De collecte van vandaag is bestemd voor hulp aan vluchtelingen in Jemen. UNHCR is
één van de organisaties die zich inzet voor de situatie van vluchtelingen. De situatie in
Jemen is complex. Jemen is in oorlog, er heerst hongersnood en het coronavirus brengt
de mensen op de vlucht in gevaar. Ook ondersteunt de UNHCR vluchtelingen die vanuit
Afrika oversteken naar Jemen in de hoop een beter leven te vinden. Zij zijn naar het
land gevlucht in de hoop dat zij daar veilig zouden zijn en zitten nu vast door het
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oorlogsgeweld.
Situatie in Jemen
De crisis in Jemen
De crisis in Jemen heeft een ongekende omvang; 80% van de bevolking is afhankelijk van humanitaire hulp en 14
miljoen mensen hebben dringend ondersteuning nodig. In het land woedt sinds 2015 een burgeroorlog. Ruim 3
miljoen Jemenieten zijn op de vlucht. Veel mensen zijn ondervoed en ziektes zoals cholera verspreiden zich
razendsnel door het gebrek aan basisvoorzieningen.
De crisis en corona
Daarbij komt nog het coronavirus dat zich razendsnel verspreidt. Er overlijden veel mensen, maar vanwege een
gebrek aan coronatesten ontbreken officiële cijfers. Door de oorlog hebben veel mensen weinig weerstand
opgebouwd en een zeer beperkte toegang tot gezondheidszorg. Ook hebben de economische gevolgen grote
impact op mensen op de vlucht: zij hebben grote moeite om te overleven. Vanwege de coronacrisis kampen
veel organisaties met een tekort aan budget waardoor zij hun hulp noodgedwongen moeten stoppen.
Hulpverlening
Noodhulpgoederen
UNHCR zorgt voor noodopvang, matrassen, dekens, kookgerei en andere spullen die mensen op de vlucht nodig
hebben.
Onderdak voor ontheemden
Families kunnen hun huizen repareren met UNHCR-materialen zoals dekzeilen. Openbare gebouwen worden
gerepareerd zodat hier mensen op de vlucht onderdak kunnen krijgen.
Medische en psychosociale hulp
Door de oorlog zijn veel gezondheidsinstellingen, maar bijvoorbeeld ook rioleringen en waterleidingen (deels)
verwoest. Hierdoor kunnen ziektes zich razendsnel verspreiden. In 2018 kampte Jemen met de ergste cholerauitbraak in tijden. UNHCR probeert uitbraken van cholera te stoppen en helpt met acute medische zorg voor
vluchtelingen, asielzoekers en Jemenieten die door het conflict zijn getroffen. Ook zorgen ze voor urgente
psychosociale hulp voor mensen op de vlucht.
We vragen u het bedrag dat u zou bestemmen voor de collectes over te maken naar het volgende
rekeningnummer: NL30 RABO 0382 2047 35 t.n.v. Prot. Gem. De Eshof kerkrentmeesters. Wilt u bij de
omschrijving aangeven waarvoor het bedrag bedoeld is: Vluchtelingen in Jemen of Onderhoud gebouw.
Collectemunten
U kunt natuurlijk collectemunten gebruiken. De manier waarop dit in z’n werk gaat kunt
u uitgebreid lezen in Nieuwsbrief nr. 9 van 1 mei.
Volgende nieuwsbrief
De volgende nieuwsbrief kunt u verwachten op vrijdag 4 september. Dus kopij hiervoor graag aan mij mailen
voor donderdagavond 3 september.
Met vriendelijke groet,
Nel Stoffelsen
Predikantsassistent
06 25316748
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